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Vsaka sprememba vzvalovi čute. 
Barvitost vsakdana jih vzbuja in izobilje 
čutnih nians zarisuje spoznanja. Z močjo 
metaforičnega mišljenja doživljamo svet 
okoli nas in mu dajemo  pomene, ki so 
včasih znani samo nam, včasih, v tistih 
čudovitih trenutkih, ki osmišljajo dneve, 
pa ga sodoživljamo z drugimi.

Kakšno barvitost nam nudi glasba, 
pa o tem še ni bilo zapisano? Zelo tež-
ko bi našli nekaj povsem novega, saj so 
se s to tematiko ukvarjali že od antike 
naprej. Danes je v naši kulturi prisotna 
vizualizacija glasbe in muzikalizacija 
barv ob sodobni tehnologiji še veliko bolj 
aktualna. Verjamem, da se s prebiranjem 
raznovrstnih prispevkov na to tematiko v 
naši reviji lahko prebudi ideja, ki bo kot 
prenos izkušenj ali izviren navdih močno 
zaznamovala našo ustvarjalnost in po-
barvala rutino v mavrični koktajl. 

Večne analogije, kot so preklapljanje 
čutnih stimulacij, interakcija glasbenega 

in likovnega jezika, s skupnim bese-
dnjakom kot so ritem, ostrina, toplota, 
mehkoba, barvna ubranost, zamolklost, 
svetlost in še veliko drugih, so del našega 
dojemanja. Gledamo z zvokom, operira-
mo, vzpostavljamo zvočne strukture, ki 
stimulirajo naše počutje, domišljijo, mi-
sel; vse to je zvok, vendar ko zvok posta-
ne glasba in dobi dramaturško prvino,  se 
zdi vse povezano, ne v smislu prevajanja, 
temveč hipne prepletenosti celostne za-
znave. Sinopsija je relativen, dokaj redek, 
a zanimiv pojav. V povezavi z absolutnim 
posluhom je morda prisoten v genskem 
zapisu iz pradavnine, morda je naključno 
pridobljen. Vse naše predstave so moč-
no povezane s kulturnimi klišeji okolja. 
Naloga umetnosti je, da jih razbija in 
ustvarja, približa in oddalji, da, kot pravi 
Paul Klee, nevidno postane vidno.

S čuti pridobljena in v možganih 
predelana duhovna resničnost oblikuje 
našo osebnost. Ko beremo, da je Liszt 
terjal od glasbenikov, naj igrajo bolj 

višnjevo, in je Mann pisal o rjavem tonu 
violončela ter ko naletimo na izraze, kot 
so podzavestno vijoličasta barva, troben-
tno škrlatna, fagotno črna in podobno, se 
vsi, ki nimamo sinestetičnih sposobnosti, 
prepustimo domišljiji. Občutja se izraža-
jo v vzpostavljenih odnosih. Globlja kot 
so, močneje se izražajo. Ljudje pa smo 
različni. Razlikujemo in povezujemo 
različno. Pedagogi smo tisti, ki kažemo 
na razlike, jih osmišljamo in vzbujamo 
zanimanje. Manjša kot je predstavna 
moč, več metafor rabi. Lahko vidiš, lah-
ko si predstavljaš, lahko doživljaš »kot 
da«. Otrok zaobjame izkušnjo z vsemi 
čuti. Poskusimo se tudi sami približati 
pozabljenemu načinu dojemanja in obo-
gatimo lastno stremljenje k celoti. Janez 
Matičič, letošnji častitljivi jubilant, pravi, 
da je potrebno v življenju biti radoveden 
in gledati okoli sebe, ne  samo opazovati 
svoj popek. Torej prisluhnimo, odkrivaj-
mo čute, povezujmo. Berimo.
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L eta 2015 smo se spominjali sto-
te obletnice smrti ruskega skla-
datelja, vsestransko nadarjene-

ga Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina 
in hkrati prve uprizoritve njegovega 
sklepnega simfoničnega dela Prometej 
z dodanimi svetlobnimi efekti. Skrja-
binova partitura Prometej, Poema ognja 
vsebuje poleg instrumentalne zasedbe 
tudi part, imenovan luce, ki predstavlja 
nabor barvnih luči. Za izvajanje tega 
parta je skladatelj v času komponiranja 
snoval glasbilo, imenovano svetleči kla-
vir, clavier à lumières, tastiéra per luce, ki 
ga nekateri muzikologi imenujejo tudi 
barvne orgle. Ta naprava je imela kla-
virsko tipkovnico, tipke pa so bile prav-
zaprav stikala za raznobarvne luči. Ob 
dotiku na posamezno tipko je zasvetila 
točno določena barvna luč in ta je mo-
rala svetiti sinhrono z ustrezno notno 
predlogo. 

Barve, ki jih je Skrjabin predpisal 
dvanajstim tonom kromatične lestvice, 
so urejene v sosledju frekvenc barvnega 
spektra, od najnižje frekvence pri rdeči 
barvi do najvišje, vijoličaste. Skladatelj 
barvnih frekvenc ni priredil sosle-
dju tonov kromatične lestvice (f, fis, g, 
gis  ...), temveč jih je priredil sosledju 
tonov kvintnega kroga (f-c-g-d-a-  ...). 
Začenši s tonom F, lahko sledimo 

zaporedjem kvint tudi v okviru prikaza 
na klavirski tipkovnici. Na predavanju 
v dvorani Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana smo 27. novembra 2015 
razčlenili, kakšne okoliščine so Skrjabi-
na privedle do zamisli o skladbi, ki je 
vsebovala hkratno vizualno informacijo. 
Povzemimo jih še enkrat.

Skrjabin je v nekaterih klavirskih 
skladbah skušal pričarati predstavo 
ognja, gorenja in izgorevanja. Najbolj 
izstopajo Sonata za klavir št. 5 ter Vers 
la flamme in Flammes sombres. Slednji 
skladbi že s programskima naslovoma 
namigujeta na poskus zvočnega efekta. 
Leta 1910 dokončano simfonično delo 
Prometej, Poema ognja, op. 60, za orke-
ster, klavir, orgle, zbor in svetleči klavir 
je skušalo slediti ideji ognja z dodanimi 
vizualnimi efekti in je tako postalo eno 
izmed pionirskih multimedijskih del 

20. stoletja. Krstna izvedba skladbe v 
Moskvi leta 1911 sicer zaradi tehnolo-
ških težav1 še ni upoštevala svetlobne-
ga parta in tako je bila prva "barvna" 
uprizoritev v newyorškem Carnegie 
Hallu leta 1915. Skladatelj, ki je mesec 
pozneje umrl, tej izvedbi ni prisostvoval. 
Prometej je bil na svetovnih odrih v 20. 
stoletju redko izvajan z lučmi, v Angliji 
na primer prvič šele leta 1972. Z napre-
dovanjem tehnologije so se ob koncu 
tisočletja začele pogosteje pojavljati 
Prometejeve svetlobne izvedbe, vendar 
je bila vsaka podvržena samosvojemu 

1	 	Skrjabin	se	je	o	izdelavi	luči	za	Prometeja	
dogovarjal	s	svojim	prijateljem,	moskovskim	
fizikom	in	elektroinženirjem	Aleksandrom	
Moserjem,	ki	je	eksperimentiral	z	lučmi,	
vendar leta 1911 ob krstni izvedbi priprava še 
ni	bila	gotova.	V	času	komponiranja	je	sicer	
uporabljal	nekakšen	miniaturni	prototip,	ki	
ga	je	danes	mogoče	videti	v	Skrjabinovem	
muzeju	v	Moskvi.

			Besedilo:	dr.	Žiga	Stanič			    

Skrjabinov svetleči 
klavir in relativnost 
sinestetičnega doživljanja
Povezave med glasbenimi in svetlobnimi informacijami 

Skrjabinov kvintni krog in barvna klaviatura
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režijskemu konceptu. Skladatelj namreč 
razen posameznih opomb, najdenih v t. 
i. Pariški partituri, ni zapustil posebnih 
navodil, kako naj bi barvne luči v pro-
storu delovale in učinkovale na občin-
stvo. Deloma verjetno zaradi tehničnih 
ovir pri električni napeljavi, ki tedaj še 
niso bile docela premoščene, deloma 
zaradi njegovega impulzivnega načina 
ustvarjanja brez skic in obširnejših do-
kumentiranih priprav. Partitura ne na-
vaja, kako naj bi bili dve različni barvi 
predstavljeni istočasno v teku glasbene 
izvedbe, niti ne navaja, kako naj bi bila 
koncertna dvorana razsvetljena; ali naj 
bi te luči razsvetljevale zatemnjen oder 
oziroma naj bi žarki svetlobe švigali po 
dvorani, ali naj bi se v barvi kopala ce-
lotna dvorana. 

Part za svetleči klavir luce je v vio-
linskem ključu na vrhu partiture in je 
"dvoglasen". En glas se spreminja s har-
monskim potekom in vedno predstavlja 
osnovni ton harmonije, ki je v danem 
odseku prevladujoča. Tako daje svetlo-
bo, ki jo je Skrjabin predvidel za do-
ločeno tonaliteto oziroma višino tona. 
Drugi "barvni" glas tvorijo veliko daljše 
note, ki trajajo več taktov. Ta glas ni po-
vezan s harmonskim potekom oziroma 
s prvim, zgornjim glasom, temveč se z 

nekaterimi izjemami dviguje v zapored-
ju celotonske lestvice. Toni drugega gla-
su se spremenijo na vsakih nekaj strani 
partiture, tj. minuto ali dve narazen. 
Okvirno trajanje skladbe je 20 minut. 

Ena izmed posebnosti drugega gla-
su je luč, ki zasveti s pritiskom na tipko 
fis. Gori v začetku in na koncu skladbe, 
skupno 232 taktov, in predstavlja glede 
na celotno dolžino skladbe (606 taktov) 
razmerje zlatega reza2.

Razlog, da dolžina trajanja luči fis 
opisuje razmerje zlatega reza, zagotovo 
ni naključen. Skrjabin se je spogledoval 
s filozofijo (Platon, Hegel, Nietzsche), 
teozofijo, simbolizmom, okultom3 in je 
v svojem zadnjem življenjskem obdobju 
želel z glasbo preseči okvire glasbene-
ga. Kot idealist si je želel, da bi njegova 
glasba vplivala na etični preporod poslu-
šalcev in celo širše, človeštva. Snoval je 
obsežno mašo, Misterij4, v katerega naj 
bi prav tako bili vkomponirani svetlobni 
efekti, dodane pa bi bile še vonjave. V 
Prometeju se zrcalijo mnogi skladateljevi 
pridobljeni filozofski in teozofski nazo-
ri, med drugim v t. i. prometejevem akor-
du (c-fis-b-e-a-d), imenovanem tudi 
mistični akord. Skrjabin je komponiral 
Prometeja med letoma 1908 in 1910, 
ko je živel v Bruslju in se je intenzivno 

2	 Zlati	rez	glede	na	606	taktov	obsegajoče	
delo	Prometej:	a+b:a=a:b	/	606:374.53=	
374.53:231.47.	Zlati	rez	(sectio	aurea,	sectio	
divina)	je	v	shemi	glasbenih	del	pogosto	
uporabljeno	razmerje,	ki	ga	lahko	ponazorimo	
z	razdelitvijo	daljice	na	dva	neenaka	dela	
tako,	da	je	razmerje	celotne	dolžine	daljice	
proti	večjemu	enako	razmerju	večjega	proti	
manjšemu.	a	+	b	:	a	=	a	:	b	=	1.6180339887...	
Razmerje	lahko	izračunamo	tudi	med	
sosednimi	členi	Fibonaccijevega	zaporedja.

3	 Po	letu	1900	so	na	Skrjabina	močno	vplivala	
dela	ruske	ezoteričarke	Helene	Blavatski.

4	 Skrjabin	je	pred	svojo	smrtjo	uspel	skicirati	
72	strani	partiture	Preludija	k	Misteriju.	
Njegovim	idejam	je	sledil	ruski	skladatelj	
Aleksander	Nemtin	in	Misterij	po	28	
letih	trdega	dela	dokončal.	Razširil	ga	je	
v	kolosalno,	tri	ure	trajajoče	simfonično	
trodelno	skladbo,	ki	je	bila	posneta	pod	
taktirko	Vladimirja	Aškenazija.

družil s skupino umetnikov, filozofov 
in teozofov. Član te skupine, belgijski 
simbolist, slikar, pesnik, polemik, učitelj 
in teozof Jean Delville, je avtor naslovne 
strani partiture.

Skrjabinov svetleči klavir vendarle 
ni bil popolnoma nov izum sam zase. 
Že leta 1725 je, sicer brez pomoči elek-
trike, francoski matematik in jezuit 
Louis Bertrand Castel sestavil čemba-
lo za oči, imenovan tudi okularne orgle. 
Glasbilo je imelo 64 barvnih stekelc, 
zastrtih z zaveso, ob pritisku tipke so se 
določene zavese odprle. 

Leta 1739 je nemški skladatelj Ge-
org Philipp Telemann odšel v Francijo, 
si ogledal to glasbilo in nato zanj napisal 
več skladb. Na sliki je karikatura Louisa 
Bertranda Castela iz njegovega časa5. 
Angleški umetnik in izumitelj Bainbrid-
ge Bishop je leta 1877 patentiral svoje 
barvne orgle6. Izdelal je tri primerke, ki 
so bili vsi uničeni v požarih. Glasbila so 
bila navadne orgle, dopolnjene z lučmi, 

5	 Louis	Bertrand	Castel	je	bil	sodobnik	Isaaca	
Newtona	in	njegov	kritik,	njegovo	delo	pa	
je	nadgradil	nemški	pesnik	in	izumitelj	J.	W.	
Goethe	v	delu	Teorija	barv	-	Zur	Farbenlehre.

6	 US	patent	#186298

takt luč / ton

1-86 fis

87-110 as

111-182  
(z dvema vrzelima)

b

183-302 c

305-308
trizvok 
des-f-a

309-408 d

409-458 e

459 eis

460-606 fis

Naslovnica	partiture	Skrjabinove	
simfonične	pesnitve	Prometej,	 
Avtor: Jean Delville
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ki so lahko projecirale barvno svetlobo 
hkrati z izvajanjem glasbe. Leta 1893 
je angleški slikar Alexander Wallace 
Rimington izumil in patentiral7 Clavier 
a lumieres oz. barvne orgle, za katere se 
je zanimal celo Richard Wagner. Pogo-
sta navedba, da so bile Rimingtonove 
barvne orgle uporabljene pri newyorški 
barvni praizvedbi Prometeja leta 1915, je 
nepravilna. Napravo, imenovano kromo-
la, ki je sprem ljala prvo barvno izvedbo, 
je izdelal Preston S. Millar. Po Skrjabi-
novem svetlečem klavirju se je v 20. sto-
letju pred razmahom računalniške dobe 
zvrstilo še mnogo t. i. svetlobnih glasbil, 
med drugimi optofonski klavir (1916), 
Clavilux (1920), Chromopiano (1921), 
Illumovox (1922, njegov avtor je slavni 
Leon Theremin), Lumigraf (1950) in 
tako dalje.

Čeprav je Skrjabinov koncept sve-
tlečega klavirja eden najbolj popularnih 
primerov, s katerimi predstavljamo po-
vezavo med zvoki in barvami, v zgodo-
vinskem smislu še zdaleč ni prvi. Naj-
starejša znana teoretska povezovanja 

7	 	Patent	GB	189324814

teh dveh fizikalnih pojavov segajo v 
čas antične Grčije, prvi kitajski zapisi 
o simbolnih povezavah pa so nastali 
že 2000 let pred našim štetjem. Za-
misli o povezavah med glasbenimi in 
svetlobnimi informacijami, na katere 
so se s svojimi umetniškimi koncepti 
naslanjali skladatelji, lahko razdelimo 
na dve pomembni skupini. Fizikalno, ki 
se sklicuje na fizikalne zakone optike in 
akustike, ter psihološko, ki se nanaša na 
subjektivno hkratno doživljanje barv in 
tonov in ga pojmujemo v okviru pojma 
soobčutenja, s tujko, sinestezije. Najprej 
si oglejmo slednjo. 

Sinestezija (synaithesis < syn ‒  zveza 
+ aesthesis ‒  občutek, synaisthánomai ‒ 
skupaj opažam) je nevrološki fenomen, 
pri katerem vzburjenje ene senzorične 
ali kognitivne poti pripelje do avtomat-
skega, neprostovoljnega doživljaja na 
drugi senzorični ali kognitivni poti (psi-
hološke raziskave so pokazale različne 
vedenjske reakcije oziroma aktivnosti 
možganov, mdr. tudi s pomočjo MRI). 
Ljudi s takšnimi doživljaji imenujemo 
sinesteti, ti pa se med seboj razliku-
jejo po številu in jakosti sinestetskih 
soobčutij8. 

Z barvnimi črkovnimi in številskimi 
znaki je ponazorjen primer, kako lahko 
sinestet dojema (ne pa "vidi") določene 

8	 	Razlikujemo	mnogo	vrst	sinestezij,	v	povezavi	
z	zvoki,	barvami,	številskimi	in	črkovnimi	
znaki,	vonjavami,	okusi,	z	okušanjem	oblik,	
barv	dnevov	v	tednu,	datumov,	itd.	Sinestetski	
doživljaji	so	prej	povezave	med	posameznimi	
predstavami	kot	zaznavami.	Sinestet	si	jih	
navadno	dobro	zapomni.	Različne	statistične	
raziskave	navajajo	različno	pogostnost	
pojavnosti	oseb	s	sinestezijo,	medtem	ko	
nekatere	navajajo	1/2000,	so	druge	1/300	
ali	celo	1/23	oseb.	Pri	teh	ugotovitvah	
je	pomembna	tudi	definicija,	kdo	šteje	
za sinesteta - glede na jakost in vsebino 
doživljajske	povezave.

črke in številke. Sinesteti vidijo zna-
ke enako kot vsi ostali (v kakršni koli 
barvi so pač znaki prikazani), vendar 
hkrati dojemajo barve v povezavi z 
njimi oziroma barve, ki jih posamezni 
znak v njihovem mišljenju vzbuja. Ena 
najpogostejših in najbolj preučevanih 
je grafem ‒ barvna sinestezija. Za po-
nazoritev kromestezije, barvnega poslu-
šanja, lahko najbolje služi Skrjabinova 
obarvana klaviatura, ki je predstavljena 
v začetku članka. 

Pričevanja glasbenikov s sposob-
nostjo sinesteskega doživljanja se med 
seboj razlikujejo, zato nimamo univer-
zalnega šifranta, po katerem bi lahko za 
posamezno barvo lahko vedno določili 
enak ton. Je ton G modre, rumene, ze-
lene, rdeče, bele, črne barve? Predstave 
nekaterih glasbenikov se sicer pri tol-
mačenju posameznih barv in tonov 
med seboj ujemajo, druge spet ne. Vsem 
pričevanjem sinestetov je skupno le, 
da doživetja niso ujeta v fizikalno-ma-
tematični red, kot ga bomo predstavili 
v naslednjem odstavku. Samo po sebi 
bi moralo biti razumljivo, da bi moral 
glasbeni sinestet imeti tudi absolutni 
posluh, saj bi le tako lahko identifici-
ral poljubni slišani ton hkrati z barvo. 
Vendarle je pojem glasbene sinestezije 
ohlapnejši, predvsem pa znanstveno ni 
dovolj dobro razčlenjen, niti zabele-
žen. Za primer lahko vzamemo zapise 
skladatelja Györgya Ligetija, ki ni imel 
absolutnega posluha, imel pa se je za 
glasbenega sinesteta. Tone je z barva-
mi povezoval posredno preko njihovih 
imen, torej v smislu grafem-barvne 
sinestezije.

Vsak ton je v osnovi definiran s toč-
no določeno frekvenco. Nihanje tona 
označujemo in merimo z enoto hertz 
(Hz) in po ISO standardu 16 imamo 
kot izhodiščni komorni ton določen a1 
s 440 hertzi. Akustični fenomen inter-
vala oktave, s katerim opredeljujemo 
naslednji višji ton a, je predstavljen kot 

Louis Bertrand Castel in barvne orgle 
- karikatura

SINESTEZIJA
0123456789
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dvakratnik frekvence, torej 880 Hz. Če 
to frekvenco nadalje multipliciramo 
po enakem postopku, bomo vselej do-
bili poimensko isti ton a, vendar nekaj 
oktav višje. Tudi, ko bo frekvenca tona 
zaradi višine ušla človeškemu slušne-
mu spektru, bo teoretično še vedno 
predstavljala ustrezajoči ton. Čeprav je 
zvok mehansko valovanje, svetloba pa 
elektromagnetno, so nekateri pomemb-
ni znanstveniki v preteklosti poskušali 
simbolno povezati ti dve valovanji med 
seboj. Ko dovolj dolgo multipliciramo 
frekvenco poljubnega tona in se pri tem 
z oktavami dvigujemo daleč nad slušno 
območje, ne nazadnje z n-to oktavo, 
dosežemo barvni spekter in osnovne-
mu tonu najdemo ustrezajočo barvno 
frekvenco. Vendar lahko merodajno 
mapiranje z gotovostjo naredimo šele v 
20. stoletju, ko so posamezne frekvence 
točno definirane. Preden je bil komorni 
ton a1 pri mednarodni organizaciji za 

standardizacijo leta 1955 definiran s 
440 Hz, je bila njegova višina marsikaj 
drugega, denimo 430 Hz ali 466, multi-
plikacija teh frekvenc pa je lahko rezul-
tirala v kakšno drugo barvno frekvenco 
kakor danes. 

Izsledki znanstvenikov in misle-
cev pred 20. stoletjem se glede asoci-
ativnih povezav med zvoki in barvami 
praviloma razlikujejo, saj nimajo enake 
matematične podlage ali pa so povsem 
subjektivne narave9. 

Skrjabin je svoj barvni nabor razpo-
redil med dvanajst tonov kromatične le-
stvice drugače, kot so to storili sinesteti 
v dokumentiranih pričevanjih. Vsi sine-
steti imajo namreč skupno eno lastnost, 
subjektivnost doživljaja in odklon od 
urejenih matematično-fizikalnih vzpo-
rednic med barvami in toni, ki so bile 
predstavljene v zgornjem odstavku. 

Pri barvah za Prometeja se je Skrjabin 
naslonil na ideje Isaaca Newtona10 in 
uredil barvno zaporedje v kvintni krog. 
Zaradi tega ga sto let po njegovi smrti 
pojmujemo kot psevdo-sinesteta.   

Elektromagnetno	valovanje	v	frekvencah,	izdelal	Žiga	Stanič

VIRI IN LITERATURA:

• slika: Skrjabinov kvintni krog; 
dovoljenje: javna last; vzeto iz: 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Clavier_à_lumières#/media/
File:Scriabin-Circle.svg; datum: 
21. 1.2016

• slika: Skrjabinova barvna 
tipkovnica; dovoljenje: javna last; 
vzeto iz: https://sl.wikipedia.
org/wiki/Svetleči_klavir#/media/
File:Scriabin_keyboard.svg; 
datum: 21.1.2016

• slika: Naslovnica partiture 
Skrjabinove simfonične pesnitve 
Prometej, avtor Jean Delville 
(19.1.1867, Leuven-19.1.1953, 
Bruselj); dovoljenje: javna last; 
vzeto s spletišča amazon.com, 
datum: 14.02.2016

• slika: Louis Bertrand Castel 
in barvne orgle - karikatura; 
dovoljenje: javna last; vzeto iz: 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Louis_Bertrand_Castel#/media/
File:A_caricature_of_Louis-Ber-
trand_Castel%27s_%22ocular_or-
gan%22.jpg; datum: 14.2.2016

9	 	Aristotel	je	okrog	leta	350	pr.	n.	št.	zapisal,	
da	je	harmonija	barv	podobna	harmoniji	
zvokov.	V	knjigi	O	čutih	in	zaznavanju	je	
zapisal,	da	se	ujemajo	različni	okusi	z	
različnimi	barvami	(npr.	belo	=	sladko,	
rumeno	=	mastno,	grenko	=	modro	do	črno,	
slano	=	zeleno	do	modro,	itd.).	Leta	1550	je	
polihistor	Girolamo	Cardano	razvil	sistem	
povezav	med	barvami,	okusi	in	nebesnimi	
telesi	(npr.	Mars-modro-slano,	Jupiter-
črno-grenko,	itd.).	Leta	1570	je	svoj	sistem	
rahlo	modificiral	in	med	povezave	vstavil	
še	intervale	med	toni.	Okrog	leta	1590	je	
slikar	Giuseppe	Arcimboldo	zasnoval	sistem	
naslikane	glasbe	tako,	da	je	določil	barvno	
lestvico	in	ji	priredil	posamezne	tonske	višine.	
Tako	je	lahko	na	samosvoj	način	naslikal	
neko	melodično	misel.	Leta	1619	je	nemški	
matematik	in	astronom	Johannes	Kepler	izdal	
knjigo	Harmonices	mundi,	v	kateri	je	vsakemu	
planetu	določil	ne	samo	osnovni	ton,	temveč	
tudi	zaporedje	tonov,	ki	se	glede	na	svoja	

razmerja	ujemajo	z	gibanji	danega	nebesnega	
telesa.	Okrog	leta	1646	je	Athanasius	Kircher	
razvil	sistem	ujemanja	intervalov	in	barv;	
oktava	=	zelena,	septima	=	modro-vijoličasta,	
velika	seksta	=	ognjeno	rdeča,	kvinta	=	
zlata,	mala	sekunda	=	bela,	itd.).	Določil	je	
tudi	razmerja	med	načini	izgovarjave	glasu	
in	barvami	(npr.	tiho	in	mehko	=	rumeno,	
močno	in	globoko	=	črno,	itd.).	Med	17.	in	19.	
stoletjem	je	nastalo	veliko	podobnih	matrik,	
ki	so	jih	ustvarjali	manj	in	bolj	znani	umetniki	
in	znanstveniki.	Med	pomembnejšimi	avtorji	
je	bil	Isaac	Newton,	ki	je	leta	1704	v	delu	
Optika	z	barvami	opredelil	intervale	med	toni,	
na	podoben	način	sta	mu	sledila	švicarski	
matematik	in	fizik	Leonhard	Euler	(okrog	
leta	1760)	ter	fizik	Erazem	Darwin,	ded	bolj	
znanega	Charlesa	Darwina	(1789).	Njihove	
barve	so	se	glede	na	tone	precej	razlikovale,	
tako	da	danes	težko	govorimo	o	objektivnosti	
postopkov,	s	katerimi	so	do	posameznih	
rešitev prišli.

10  Slikar Jean Delville je Skrjabina navdušil za 
branje spisov Louisa-Bertranda Castela o 
Newtonovi optiki. 
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G oethe v študiji o teoriji barv 
(1810) utemeljuje svoje sta-
lišče, da je zaznavanje barv 

subjektivno ter da je percepcija barv od-
visna od našega razumevanja in je po-
sledica kompleksnih funkcij možganov. 
Čeprav je sprva izhajal iz Newtonove 
fizikalne teorije, jo je kmalu opustil. Ni 
se strinjal, da je bela svetloba sestavljena 
iz vseh barv in da so posamezne barve 
le posledica različnega lomljenja svetlo-
be oziroma njene absorpcije v različnih 
materialih. Svojo teorijo o tem, da so 
barve rezultat igre svetlobe in teme, je 
namreč želel povezati tudi s psihološko 
teorijo barv.

 »Matematiko častim kot najvišjo 
in najbolj uporabno znanost, vendar le, 

kadar jo uporabljamo tam, kjer je to treba. 
Nikakor pa ne morem odobravati tega, da 
se jo zlorablja tudi pri zadevah, pri kate-
rih je uporaba te plemenite znanosti očiten 
nesmisel. Kot da bi obstajalo le tisto, kar je 
možno matematično dokazati ... Rumena 
barva je svetloba, ki jo je nekoliko uduši-
la tema. Modra pa nastane iz teme, ki jo 
nekoliko oslabi svetloba. Črna barva, ki 
predstavlja temo, organe zaziba v počitek, 
bela, ki predstavlja svetlobo, pa jih spodbu-
di k delovanju."  (Goethe)    

Najmočnejša nit in najbolj živa 
povezava med glasbo, slikarstvom in 

drugimi umetnostnimi vejami je čustvo. 
Podoživljanje občutkov je tudi odsev 
svetlobe v sliki, odmev zvoka v glasbi. 

Zagotovo je skupno področje "bar-
vanja v umetnosti" čustveno področje. 
Skozi podoživljanje v glasbi pričaramo 
različne barve, vzdušja; v slikarstvu jih 
fizično ustvarimo. Čeprav se je s strogo 
racionalnim pristopom ne da izmeriti, 
jasno zaznamo veličino umetnikov tudi 
iz tega, kako z vsemi sredstvi ustvarijo 
neko vzdušje, prenesejo misel. Če je ski-
ca na sliki odraz miselnega, je barva iz-
raz čutnega področja ... V glasbi Rudolf 

			Besedilo:	Ana	Josimovska	Cagnazzo			    

Barva kot luč čustev v glasbi
Barvni utrinki v klavirski pedagogiki 
in kako so o tem razmišljali veliki umetniki

»Barva je klaviatura, 
oko je kladivce. Duša 
je klavir z vsemi 
svojimi strunami. 
Umetnik je roka, ki z 
dotikom ene ali druge 
tipke spravlja dušo v 
vibriranje« (Kandinsky)
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Steiner govori o povezavi melodije z 
mislijo, harmonije s čutenjem ter ritma 
z voljo.

Barvni utrinki v glasbeni pedagogiki 
izhajajo iz prej povedanega. Govorimo 
torej tako o neotipljivem delu glasbene-
ga barvanja kot tudi o resničnem barv-
nem krogu. Oba sta izjemnega pomena 
za harmoničen glasbeni razvoj otroka in 
ključna  v waldorfski pedagogiki. 

Skozi Goethejev barvni krog tone 
razporedimo tako, da je rdeča barva – 
ton c, oranžna – ton d , rumena – ton 
e, zelena – ton f, svetlo modra - ton g, 
temno modra – ton a ter vijolična – ton 
h. Pri glasbenem pouku učitelj igra pre-
prosto melodijo, na katero se v prostoru 
po barvni lestvici gibljejo učenci. Učenci 

zaznajo barvo, jo povežejo s slušnim za-
znavanjem tona ter z  ritmom glasbe, ki 
je obenem telesni gib. S sledenjem urijo 
svoj posluh, slišijo zvok ‒ naredijo gib. 
Na ta način se začenja multisenzorno 
učenje, povežejo se vidni, slušni ter gi-
balni vtisi. Z lahkoto se jim z barvno 
lestvico, ki se jih instinktivno dotakne, 
približajo objektivni glasbeni elementi, 
kot so imena tonov, višina melodije, no-
tne vrednosti. 

Neotipljivi vidik glasbenega bar-
vanja se prav tako razvija že od samih 
klavirskih začetkov. Otroci nezavedno 
posnemajo barvo zvoka, ko še nimajo 
pianističnih spretnosti. To počno intui-
tivno ter veliko bolj uspešno kot odrasli, 
ki smo obremenjeni s kognitivnimi raz-
lagami. S pentatoniko je glasbeno bar-
vanje ter ustvarjanje izredno bogato ter 
zanimivo. Igranje s pedalom pospeši ter 
obogati glasbeno barvanje. Porajajo se 
podobe, razvija se domišljija, spodbuja 
se mišljenje.   

VIRI IN LITERATURA:

• Brierley, D.  L.: The painter of a 
Modern Life. Parsival, Ljubljana, 
2012

• Gage, N. L.: The Scientific Basis 
for the Art of Teaching. Teachers 
College Press, New York, 1978

• Kandinsky, V. V.: Od točke do 
slike: zbrani likovno teoretski 
spisi, Ljubljana,  Cankarjeva 
založba, 1985

• R. Steiner: The inner nature of 
music and the experience of tone 
http://wn.rsarchive.org/Lectures/
GA283/English/AP1983/InNa-
Mu_index.html 

• Članek Polone Balantič, Goe-
thejev spopad z Newtonom za 
resnico o svetlobi

• http://www.rtvslo.si/kultura/raz-
stave/goethejev-spopad-z-newto-
nom-za-resnico-o-svetlobi/235417

Zagotovo je skupno 
področje "barvanja v 
umetnosti" čustveno 
področje. Skozi 
podoživljanje v glasbi 
pričaramo različne 
barve, vzdušja; v 
slikarstvu jih fizično 
ustvarimo. Čeprav se 
je s strogo racionalnim 
pristopom ne da 
izmeriti, jasno zaznamo 
veličino umetnikov tudi 
iz tega, kako z vsemi 
sredstvi ustvarijo neko 
vzdušje, prenesejo misel.

Goethejev barvni krog
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K anadski pianist Marc-André 
Hamelin, klavirski virtuoz 
svetovnega slovesa, je februar-

ja letos nastopil v znamenitem Carnegie 

Hallu. Ker sem bil takrat slučajno v New 
Yorku, sem obiskal koncert ter organiza-
torja po koncertu zaprosil za možnost sre-
čanja s solistom. Sprva negativen odgovor 

ni preprečil moje nadaljnje vneme: ko sem 
se predstavil kot pianist, poznavalec delo-
vanja velika umetnika in jim hkrati za-
gotovil, da nisem fanatični oboževalec ali 
zalezovalec,  je resnobna uniformiranka 
strogo varovane institucije opravila par 
telefonskih klicev in vendarle sem dobil 
dovoljenje za srečanje s solistom. Procedu-
ra je vsebovala najprej slabo uro čakanja, 
potem popis osebnih podatkov, pregled z 
detektorjem kovin ter odhod v dvigalo v 
spremstvu varnostnika.

Marc-André je deloval povsem druga-
če kot osebje Carnegie Halla, bil je povsem 
sproščen, nasmejan in pripravljen klepe-
tati z naključnim obiskovalcem. Omenil 
sem mu, da iščem zanimivega sogovorca 
za intervju na temo tonskih barv in brez 
oklevanja je na intervju pristal. Vprašanja 
sem nato po elektronski pošti posredoval 
njegovi predstavnici za stike z javnostjo, 
ki mi je vrnila njegove odgovore.

			Besedilo:	Miha	Haas				    

Intervju:  
Marc-André Hamelin
Pianistov pogled na tonske barve

Marc-André	Hamelin,	foto:	Fran	Kaufman

Moja najbližja izkušnja 
sinestezije je v stanju 
polsna, ko včasih mislim, 
da slišim melodično lini-
jo, vendar v resnici nek-
do govori – in obratno.

foto:	M
ankica	Kranjec



PRISPEVKI
Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil 

Word) pošljite po elektronski pošti (virkla@epta.si).  
Ime dokumenta naj se začne z vašim priimkom 
in prvima besedama naslova članka. Napotke in 

želje za postavitev in tehnično ureditev prispevka 
označite v istem dokumentu.  

Rok za oddajo prispevkov je 2. maj 2017!

OBSEG BESEDILA
Besedilo naj obsega med 1500 in 3000 besed. 

Prispevki, ki izražajo osebni pogled/mnenje avtorja 
prispevka na določeno temo, so lahko tudi krajši.

SLIKOVNO	IN	GRAFIČNO	GRADIVO
Slikovno in grafično gradivo (preglednice, 

grafični prikazi, slike, notno gradivo, fotografije) 
priložite prispevku kot samostojne dokumente 
in v glavnem dokumentu (članku) označite, 
kam spadajo. Podnapisi k fotografijam, skicam 
ipd. naj bodo vključeni v glavno besedilo. 
Fotografije naj bodo v visoki ločljivosti 
primerni za tisk. S prispevkom pošljite tudi 
vašo digitalno portretno fotografijo.

Za objavo vseh fotografij morate posredovati 
uredništvu Virkle ime avtorja fotografije in njegovo 
dovoljenje za objavo.

REFERENCE,	OPOMBE
Reference v besedilu naj bodo v obliki: (Bach, 2000), ob 
navajanju strani pa: (Bach, 2000: 32). 
Opombe v besedilu označite z zaporednimi številkami in jih 
enako razvrstite pod besedilom. 

LITERATURA,	VIRI
Literaturo navajajte na koncu prispevka na sledeči način:
Vire navajamo po abecednem redu priimka (prvega) avtor-
ja oziroma naslova, če avtor dela ni znan. Če se isti avtor 
pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, najprej starejša 
in nato novejša dela. Vsi podatki so v originalnem jeziku, 
prevod naslova lahko (ni pa nujno) podamo tudi v sloven-
ščini, v oglatih oklepajih, takoj po originalnem naslovu.

 Î Monografske publikacije  
Priimek, Začetnica imena, leto izdaje. Naslov dela. 
Izdaja. Kraj izdaje, založba.

 Î Članki iz revij in časopisov 
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. Naslov 
revije, letnik revije, številka revije. članka.

 Î Sestavki iz knjig in zbornikov 
Priimek, I., leto izdaje. Naslov sestavka. V: Urednik. 
Naslov knjige. Kraj izdaje, založba.

 Î Monografske publikacije s svetovnega spleta 
(URL) 
Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Izdaja. Kraj 
izdaje, založba, število strani. URL (Datum 
citiranja).

 Î Članki iz revij v elektronski obliki 
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. Naslov 
revije, letnik revije, številka revije, obseg članka. 
URL (Datum citiranja).

 Î Drugi spletni viri 
Pri prevzemanju navedb s spletnih strani, ki ne 
sodijo v nobeno od zgornjih kategorij, se obvezno 
navede priimek in ime avtorja, leto objave (če je 
znano), naslov prispevka, enotni naslov vira (URL) 
in datum citiranja. V primeru anonimne objave 
navajamo po naslovu prispevka.

Uredniški odbor samostojno in neodvisno odloča o ob-
javi posameznega prispevka, s tem da upošteva merila za 
uvrstitev prispevka v revijo. Vse prispevke člani uredniškega 
odbora preberejo, ocenijo in vsebinsko obravnavajo. 

Navodila avtorjem prispevkov
Glavna	tema	5.	številke	revije	Virkla,	jesen	2017,	bo	 

BESEDA V GLASBI  



Tajništvo:  
  tajnistvo@epta.si  
  040 720 203, Suzana Zorko
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  Epta Slovenia

Dejavnosti EPTE v letu 2016/17

VIRKLA	–	REVIJA	KLAVIRSKIH	
PEDAGOGOV SLOVENIJE 

CIKLUS 
PIANISSIMO

39. MEDNARODNA 
EPTA	KONFERENCA

ČLANSTVO

KONTAKT

KLAVIRSKI 
DNEVI 2016

Tema naslednje izdaje Virkle bo Beseda v glasbi. 
Izšla bo predvidoma jeseni 2017.
K soustvarjanju vabljeni vsi, ki želite prispevati h kvaliteti glasbenopedagoškega dela 
v slovenskih glasbenih šolah. Več o možnostih sodelovanja najdete na prejšnji strani.
Veseli bomo vašega odziva! Pišete nam lahko na spodnji kontakt.

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA skupaj z glasbenimi šolami po Sloveniji že od 
leta 2000 z velikim entuziazmom organizira klavirski cikel Pianissimo. Namenjen je mladim 
pianistom, ki so že diplomirali, in prvonagrajencem državnega tekmovanja TEMSIG. Ponuja 
jim možnost pridobivanja dragocenih koncertantih izkušenj in uveljavljanja v širšem okolju. V 
Pianissimu 2016/2017 se bodo predstavili Tim Jančar, Nace Slak in Robin Vodeb. 
Dodatne informacije: Dejan Jakšič, organizator cikla Pianissimo,  
041 73 73 28, pianist.dejan@gmail.com

Helsinki, Finska, 10. - 13. avgust 2017
Tema konference: Inspiration in teaching, learning and playing/  
Navdih pri poučevanju, učenju in igranju
Prijavite se lahko od 1. novembra 2016 dalje.  
Popust za zgodnjo prijavo pri kotizaciji velja do 10. maja 2017.  
Rok za oddajo izvlečkov je 15. januar 2017. Vabljeni v Helsinke.  
Več informacij na www.eptafinland.fi

Prijazno vabljeni v našo družbo! Pristopno izjavo najdete na www.epta.si pod razdelkom »članstvo«. 
Članarina: 30 € (brezplačna za študente), velja za tekoče koledarsko leto. 
Društvo deluje izključno na prostovoljni bazi. Prispevki iz članarin se v celoti namenijo za pokrivanje 
stroškov dejavnosti, ki jih organiziramo. S plačilom članarine omogočate nadaljnje delovanje in razvoj 
Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA. 
Vsi redni člani prejemajo en izvod revije Virkla letno, so deležni brezplačnega vstopa na Klavirske dneve 
in prejemajo redna obvestila o aktualnem dogajanju ter dejavnostih (seminarjih, tekmovanjih ipd.).

18., 19. in 20. november 2016, Glasbena šola Nova Gorica
Tema konference: TIŠINA. BESEDO IMA GLASBA.
Tematika bo predstavljena skozi predavanja, recitale, projekte šol in okroglo mizo.  
Klavirski dnevi bodo poleg vloge jezika in besede v klavirski literaturi in pedagogiki 
vsebinsko povezani tudi s skladateljema Janezom Matičičem in Ericom Satiejem.
Natančen urnik Klavirskih dnevov bo objavljen najkasneje 15. oktobra 2016  
na spletni strani društva.
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